Manual rápido para contribuintes de outros municípios

O sistema ISS.net deve ser utilizado através do navegador INTERNET EXPLORER e com
o bloqueador de pop-ups DESATIVADO.
O desbloqueio dos pop-ups é ser feito através do menu do próprio navegador:
"Ferramentas -> Bloqueador de Pop-ups -> Desativar bloqueador de Pop-ups"

EM CASO DE DÚVIDAS:
Fone: 3104-4015 (Fiscalização Tributária)
Email técnico responsável: yago.aparecidasp@notacontrol.com.br
Email Fiscalização: fiscaltributario@aparecida.sp.gov.br

Link de acesso ao sistema: www.issnetonline.com.br/aparecidasp

Solicitação de cadastro e senha de acesso
Aos contribuintes de outros municípios que precisem cumprir as obrigações acessórias e principais de
ISSQN ao município de Aparecida – SP,, deverão realizar uma solicitação de cadastro ao sistema de gestão
do município, o ISS.net,, através do link "Solicitação
ão de Cadastro para Contribuintes de Outros Municípios”
na página inicial do sistema.

Deverá ser preenchido de forma on-line
on line o formulário a seguir com as informações da empresa que realizará
os recolhimentos, bem como indicação de usuários responsáveis a acessar o sistema e sua senha de acesso.

Acesso ao sistema ISS.net
Após a gravação da solicitação do cadastro, o fisco municipal analisará a solicitação e fará a liberação do
acesso no prazo máximo de 2 dias úteis.
Após liberado, para o acesso, deverão ser utilizados o CPF e Senha dos responsáveis indicados no momento
da solicitação do cadastro.

Tendo realizado o acesso com sucesso ao sistema, o usuário
deverá selecionar a competência referente a prestação do
serviço para realizar as declarações, através dos seguintes
passos: Sair → Alterar Competência.
ência.

Selecione a competência (mês e ano) e clique para
confirmar.

Declarações de serviços contratados
Selecionada a competência de referencia, o usuário poderá realizar sua declaração de serviços contratados.

1.

Siga os passos: Declaração de Serviços contratados → Incluir

2.

Realizar o preenchimento dos dados (todos obrigatórios)

- CPF / CNPJ do Prestador;
- Selecionar o Modelo de Documento Fiscal;
- Número do Documento;
- Valor do documento;
- Valor tributável;
- Alíquota;
- Dia de emissão;
- Imposto Retido
etido (Sim ou Não), o valor do Imposto é calculado automaticamente.

ATENÇÃO: O modelo “NFS-EE - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica” deverá ser utilizado apenas
quando o documento a ser declarado tenha sido emitido por um prestador da cidade de Aparecida – SP.
Para notas fiscais eletrônicas de outras cidades, deverá ser utilizado
utilizado o modelo “Outros Municípios”.

3.

Após o preenchimento, a declaração deverá ser gravada.

O sistema trará a mensagem “A declaração foi gravada com sucesso”.
Caso o CPF/CNPJ não seja encontrado, será solicitado um cadastro rápido do contribuinte.

Emissão de guia de recolhimento
Para emitir a Guia de Recolhimento, é preciso selecionar no menu
"Guias de Recolhimento → Emissão
ão de Guia".

Em seguida escolha o tipo da declaração, se é referente a serviços prestados ou serviços contratados.

Confirme os dados da tela, visualizando:
- O tipo da declaração (serviços prestados ou contratados);
- O mês e o ano da competência;
- O dia, mês, ano e valor da Guia;
- Leia o 'Termo de Reconhecimento de Dívida' e confirme a leitura ;
- Clique em Imprimir Guia de Recolhimento.

Será exibida a Guia de Recolhimento com o valor total do imposto para pagamento. Se a Guia for emitida
com data posterior a data limite imposta
imposta pela prefeitura, o valor corrigido incidirá sobre o valor da Guia de
Recolhimento.

